
KORISTNE INFORMACIJE V ČASU EPIDEMIJE 

1.)POSEBNI POGOJI DELOVANJA V ZDRAVSTVENI POSTAJI VOJNIK (ZP Vojnik) 

Vstop v ZP Vojnik bo do preklica mogoč le skozi glavni vhod za bolnike, ki so se predhodno naročili na 

pregled. Bolniki morajo ob naročeni uri pozvoniti, sprejme jih medicinska sestra, ki jim pred vstopom 

izmeri telesno temperaturo. Bolnike prosimo, da se o zdravstvenih težavah posvetujejo preko 

telefona (ali po e-pošti) s svojim izbranim ali nadomestnim zdravnikom, ki jim bo podal vsa 

potrebna navodila za zdravstveno oskrbo. 
Do nadaljnjega je ordinacijski čas ambulant za bolnike iz ZP Vojnik in ZP Dobrna samo v 
DOPOLDANSKEM ČASU. ZP Dobrna je do preklica zaprta. 
V ZP Vojnik smo dosegljivi v dopoldanskem času od 7.30 do 14.30 na tel. št.: 03 780 05 00, dosegljivi 
pa smo tudi na telefonskih številkah posameznih ambulant.  
Laboratorij – vršimo odvzeme krvi le izjemoma po predhodnem naročilu zdravnika. Če bo potrebno, 
vam bodo kri odvzeli v ambulanti oz. če ste imeli odvzeme na domu, kot do sedaj.  
Medicina dela, prometa in športa: o delu MDPŠ si preberite na spletni strani ZD Celje  
zd-celje.si/si/medicina-dela-prometa-in-sporta. 
Psihosocialna pomoč in podpora za ljudi v stiski: kontakt za starše, otroke in mladostnike: 03 543 
4323 ali pišite na cdzom@zd-celje.si; za odrasle: 051 636 192 in 03 543 4702 ali pišite na 
marusa.naglic@zd-celje.si 
  
V popoldanskem času naj se bolniki v nujnih primerih obrnejo na  
URGENTNI CENTER CELJE (pon - ned: 0.00 - 24.00) na tel.št.: 03 423 30 79. Vezani boste k zdravniku, 
ki vam bo podal ustrezna navodila za ukrepanje. 
V primeru težkega dihanja ali drugega življenjsko ogrožajočega stanja pokličite 112.  
 

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST- Zobozdravstvene ambulante v ZP Vojnik in ZP Dobrna do preklica 

ne delajo. Vsi pacienti, ki imajo izbranega osebnega zobozdravnika v ZD Celje, naj pokličejo na 03 

5434 365 za informacije glede terminov in naročanja. V primeru akutnih težav se za bolnika opravi 

ustrezna triaža in pridobi potrebna dokumentacija. Nato se določi morebitna usmeritev v dežurno 

zobno ambulanto. 

 
VSE INFORMACIJE IN NOVOSTI najdete na spletni strani zd-celje.si/si/zp-vojnik-in-dobrna/ in zd-
celje.si/si/     
 

2.) NUJNA POMOČ OBČANOM - V občini Vojnik je v času epidemije koronavirusa 
vzpostavljena mreža prostovoljcev za pomoč občanom. 
Prostovoljci pomagajo pri NUJNIH OPRAVKIH, kot so: oskrba z živili in zdravili za tiste, ki 
nimajo svojcev in tega ne zmorejo sami in morebitne druge naloge, ki bodo nastale v 
času pandemije. 
Če potrebujete pomoč prostovoljcev, pokličite od 9. do 15. ure na 041 677 685 ali to 
sporočite na e-naslov  vojnik.pomoc@gmail.com (koordinatorka Lidija Eler Jazbinšek). 

Obrnete se lahko tudi na naslednje kontakte: 
KORK Vojnik: Ivanka Plešnik, tel. 031 427 609 
KARITAS Vojnik: Darinka Preložnik, tel. 041 509 586 
KORK Nova Cerkev: Magda Kajzba, tel. 041 221 736 
KARITAS Nova Cerkev: Marija Gobec, tel. 031 645 715 
KORK Frankolovo: Marija Čretnik, tel. 031 789 402 
KARITAS Frankolovo: Darja Flis, tel. 051 305 761 
Odrasli skavti Rakova Steza 1: Aleksandra Katarzyna Pintarič Kaczynska, tel. 041 923 204 
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3.) NUJNO VARSTVO OTROK NA DOMU s prostovoljci za zaposlene v zdravstvu oziroma v drugih 
poklicih, ki so nujni za delovanje sistema. Potrebno je potrdilo delodajalca o nujni prisotnosti na 
delovnem mestu. Kontakt: Vesna Poteko, e-pošta: vesna@vojnik.si, tel. 03 78 00 630.  

4.) OBČINA VOJNIK s strankami posluje praviloma samo po telefonih posameznih sodelavcev,  03 78 

00 620 ter 03 78 00 640 in po e- pošti obcina@vojnik.si . V zelo nujnih primerih pod posebnimi pogoji 

po predhodnem dogovoru je možen osebni obisk strank. Stranke naprošamo, da vloge oddajo  

elektronsko ali v poštni nabiralnik desno od vhodnih vrat na občinski stavbi. Vloge so dostopne na 

spletni povezavi vojnik.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/ .  Odpovedani so vsi dogodki na območju  

občine.  Do preklica so zaprti  javni  kulturni in športni prostori ter Knjižnica Vojnik, osnovne šole in 

vrtci.  

Pomembne informacije na www.vojnik.si oziroma vojnik.si/obcina/zascita-in-resevanje/koronavirus-

covid-19/ . 

5.) STRANKE KRAJEVNEGA URADA VOJNIK  vse upravne storitve opravijo na sedežu Upravne enote 

Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje, v času uradnih ur. V nujnih primerih pokličite na tel. št. 03 4265 306 

ali 03 4265 302, elektronski naslov: ue.celje@gov.si. 

6.) Pomembne informacije v zvezi z epidemijo koronavirusa so dostopne na spletnih povezavah: 

www.gov.si/teme/koronavirus/  in   www.nijz.si. Glede vladnih ukrepov  (npr. prehajanje med 

občinami, odprtje prodajaln in storitvenih dejavnosti…) lahko pokličete 080 14 04  ali Zdravstveni 

inšpektorat Celje 03 425 80 40.  

Pazite nase in na svoje zdravje in − če je le mogoče − ostanite doma. 

                                                                                                                                  

Povzeli: mag. Mojca Skale in Lea Sreš               
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